
ANEXA 11
ANTETUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr. ________/_________________

CONTRACT
CU FAMILIA COPILULUI CU DIZABILITĂŢI ŞI/SAU CES

(cf. AnexeiNr.16 la Metodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrăriicopiilor cu dizabilităţi în grad
de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi

reabilitării copiilor cu dizabilităţişi/sau cerinţe educaţionale speciale, aprobată prin Ordinul comun al MMFPSPV/MS/MENCȘ
nr. 1985/1305/5805/2016)

Încheiat astăzi, __________________, între:
Doamna/Domnul ____________________________, în calitate de director al unităţii de învăţământ

_____________________________________, cu sediul în  _____________________________________,
şi
Doamna/Domnul ____________________________, în calitate de părinte/reprezentant legal al

copilului __________________________________________, născut la data de ______________,
domiciliat în __________________________________________, pentru care COSP a decis orientarea
şcolară sau profesională înconformitate cu certificatul de orientare şcolară şi profesională nr. _________din
______________

I. SCOPUL CONTRACTULUI:
Asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în planul de servicii individualizat.

II. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
II.A. Unitatea de învăţământ ____________________________, prin responsabilul de caz servicii
psihoeducaţionale, dl/d-na____________________________, se obligă la următoarele:

a) Să asigure şi să faciliteze accesul copilului şi familiei la beneficiile, serviciile şi intervenţiile
prevăzute în planul de servicii individualizat, anexă la prezentul contract;

b) Să monitorizeze îndeplinirea obiectivelor din planul de servicii individualizat;
c) Să revizuiască planul de servicii individualizat atunci când este cazul şi copilul nu necesită,

totodată, revizuirea orientării şcolare/profesionale înainte de expirarea termenului legal;
d) Să sesizeze SEOSP modificările situaţiei copilului ce impun modificarea planului de servicii

individualizat şi/sau orientarea şcolară sau profesională.
II.B. Părintele/Reprezentantul legal se obligă:

a) Să asigure participarea copilului la activităţile prevăzute în planul de servicii individualizat (să îl
pregătească, să îl ducă la timp etc.);

b) Să colaboreze cu profesioniştii responsabili din planul de servicii individualizat;
c) Să colaboreze cu responsabilul de cazservicii psihoeducaţionale în scopulmonitorizării planului de

servicii individualizat şi îndeplinirii prevederilor prezentului contract;
d) Să anunţere sponsabilului de caz servicii psihoeducaţionale orice problemă, criză, schimbare care

poate conduce la schimbarea planului de servicii individualizat şi reorientarea şcolară sau
profesională înainte de termenul legal;

e) Să păstreze toate documentele copilului într-un dosar.



III. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intră învigoare de la data semnării lui şi se încheie pe perioada de implementare a

planului de servicii individualizat.

IV. CLAUZE FINALE
a) Orice modificare adusă prezentului contract se face prin acordul ambelo rpărţi, prin notificared

irectă.
b) Înc az de nerespectare a prevederilor din prezentul contract, se va apela la mediere. Dacă medierea

eşuează, contractual va fi reziliat ş iîntreg procesul de planificare se va relua.
c) Falsul în declaraţii sau în înscrisuri se pedepseşte conform art. 326 din Codul penal.
d) Planul de servicii individualizat constituie anexă şi parte integrantă a prezentului contract.

Prezentul contract s-aîncheiat în douăexemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director,                                                              Părinte/părinţi/reprezentant legal al copilului ,

(Numele și prenumele) (Numele și prenumele)
____________________________ ____________________________

Semnătură: ____________________________ Semnătură: ____________________________

Responsabil de caz servicii psihoeducaţionale,
(Numele și prenumele) ____________________________

Semnătură: ____________________________


